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B I B L I O G R A F I E 
pentru examenul de promovare în gradul imediat superior 

consilier gradul I și consilier gradul IA - BJRUSP 

 
 

 
1. Constituția României 
2. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, rep.(...) 
3. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, rep.(...) 
4. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (...) 
5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (...)  
6. HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
7. Legea nr.367/2022 privind dialogul social 
8. Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)  

9. HG nr.1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
 Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (...) 
10. HG nr.905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților (...) 
11. HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și 
 dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
 publice 
12. OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (...) 
13. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ (...) 
14. Ordinul directorului general al ANCPI nr.1445/2016 privind aprobarea organigramei 

oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, 
precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora  

15. Ordinul directorului general al ANCPI nr.1775/2022 privind aprobarea Codului de 
etică și integritate a personalului ANCPI 
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Șef birou-BJRUSP 
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  DIRECTOR OCPI 

 
 
 
 
 

T E M A T I C Ă 
pentru examenul de promovare în gradul imediat superior 

consilier gradul I și consilier gradul IA - BJRUSP 

 
 
 

 

1. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale 

2. Organizarea și atribuțiile ANCPI 

3. Drepturile și obligațiile angajatorului 

4. Criteriile de performanță generale avute în vedere la promovarea în funcție,   

  grade/trepte profesionale a personalului plătit din fonduri publice 

5. Funcţionarea structurilor responsabile de informarea publică directă 

6. Executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă  

7. Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu caracter personal 

8. Principalele atribuții ale Consiliului de administrație al ANCPI 

9. Datele cu care se completează registrul general de evidență a salariaților 

10. Conținutul dosarelor pentru înscrierea la concurs, respectiv pentru participarea la  

  examenul de promovare în grade/trepte profesionale 

11. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice 

12. Atribuțiile BJRUSP în domeniul activităţii de soluţionare a petiţiilor şi de 

secretariat 

13. Principiile care guvernează comportamentul personalului ANCPI 
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